
Závěry „Kulatého stolu 2014“  

 

Zástupci držitelů akreditací v oblasti bezpečnosti práce, kteří získali akreditaci podle 

zákona č. 309/2006 Sb., v plat. zn., se na pozvání odboru služeb trhu práce (odbor 

42) sešli na svém každoročním zasedání v budově Ministerstva práce a sociálních 

věcí na Karlově nám. 1/1359, 120 00 Praha 2 dne 25. listopadu 2014 a shodli se na 

následujících závěrech v níže uvedených oblastech: 

 

1. Navrhování a schvalování nových profesních kvalifikací podle zákona 

č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů  

Odbor 42 bude pokračovat v procesu navrhování a schvalování nových 

profesních kvalifikací, zejména těch, které jsou zaměstnavateli vyžadovány 

v platných právních předpisech pro výkon určitých prací či činností (např. 

v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. aj.). V této 

souvislosti vyzval odbor 42 držitele akreditace ke spolupráci ve věci tvorby 

kvalifikačních a hodnotících standardů dalších profesních kvalifikací. Držitelé 

akreditací mají rovněž možnost po schválení profesních kvalifikací v oblasti 

bezpečnosti práce, požádat MPSV, odbor 41 – odbor trhu práce o udělení 

autorizace pro provádění zkoušek fyzických osob, které požádají o provedení 

zkoušky ve schválené profesní kvalifikaci. 

 

2. Další vzdělávání odborně způsobilých osob nebo uchazečů o zkoušku 

z odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb. 

Z praxe vyplývá, že od nabytí účinnosti zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, je dlouhodobě problematika kvalitního vzdělávání 

uchazečů o zkoušku a opakovanou zkoušku u držitelů osvědčení 

podceňována. Tuto skutečnost doložily i výsledky dotazníkové akce 

provedené před konáním Kulatého stolu 2014. Proto se odbor 42 bude touto 

problematikou zabývat, zejména bude snaha vytvořit ve spolupráci s odbornou 

veřejností standardizované požadavky na toto vzdělávání. Za tímto účelem se 

zřídí odborná pracovní skupina, která bude v průběhu roku 2015 s držiteli 

akreditací konzultovat připravené návrhy v této oblasti. 

 

 

 



3. Návrhy na zpracování edičního plánu na rok 2016 

Odbor 42 každoročně připravuje návrhy pro ediční plán MPSV na další rok. 

V návaznosti na proběhlou diskuzi na kulatém stolu se držitelé akreditace 

vyzývají k předložení svých edičních návrhů nejpozději do 30. září 2015 se 

stručným odůvodněním nezbytnosti jejich vydání MPSV. 

 

4. Zvýšení zákonných předpokladů pro výkon činnosti koordinátora BOZP 

na staveništi 

Držitelé akreditací požadují, aby se zvýšilo povědomí a vážnost činnosti 

koordinátora BOZP na staveništi, zejména změnou platné právní úpravy, kdy 

by uchazeči museli prokázat vzdělání technického nebo stavebního zaměření 

a prokázat odbornou praxi při přípravě nebo provádění staveb, a to 

i s ohledem na platné právní úpravy okolních států členů EU, proto odbor 42 

bude zohledňovat tyto požadavky v legislativním procesu. 

 

5. Záštita MPSV nad významnými akcemi v oblasti BOZP 

MPSV převzalo záštitu nad konáním celostátní Mezinárodní konference 

BEZPEČNÁ STAVBA, která se uskuteční ve dnech 22. a 23. října 2015 

v Brně. Součástí programu bude rovněž návrh na vyhlášení soutěže 

„BEZPEČNÁ STAVBA“, jejímž cílem je podpořit zhotovitele a zadavatele 

staveb na provádění nejen kvalitních a efektivně zhotovených staveb, ale 

současně i staveb bezpečných z hlediska jejich výstavby i jejich užívání. 

Odbor 42 bude odborně spolupracovat na programech těchto akcí, a pokud to 

bude možné, tak se jich i aktivně účastnit. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 19. ledna 2015 
 
Ředitel odboru služeb trhu práce: JUDr. Jiří Vaňásek 
 


